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Sammanfattning
Bergs kommun planerar att planlägga för bostäder i Backstabrännan som ligger i Klövsjö. Inför
planläggningen behöver naturvärden utredas i området. Naturföretaget har på uppdrag av kommunen
utfört en naturvärdesinventering i området för att identifiera områden med naturvärden. Den utförda
naturvärdesinventeringen följer svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk
mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Under inventeringen identifierades sex naturvärdesobjekt som alla
ligger i områdets utkanter. Större delen av området utgörs av ett stort kalhygge med låga naturvärden.
Alla naturvärdesobjekt är små till ytan och de flesta hyser endast vissa naturvärden men i nordväst
finns en slåttermark med god förekomst av hävdgynnade arter samt en barrblandskog med äldre träd
och båda dessa bedöms uppnå naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). De andra naturvärdesobjekten
innehåller skogsrester med enstaka äldre träd samt en slåttermark med något lägre artrikedom. Bland
de naturvårdsarter som påträffades var förekomst av ängsskallra och liten blåklocka i den nordvästra
slåttermarken mest intressant då dessa indikerar kontinuitet av hävd.
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Bakgrund
Bergs kommun planerar att planlägga för bostäder i Backstabrännan som ligger i Klövsjö. Inför
planläggningen behöver naturvärden utredas i området. Naturföretaget har på uppdrag av kommunen
utfört en naturvärdesinventering i området för att identifiera områden med naturvärden.

Metodik
Naturvärdesinventering
Området inventerades den 6 juli 2020. Inventeringen utfördes enligt svensk standard för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad Medel, och med tillägget Naturvärdesklass 4.
Syftet med naturvärdesinventering är att identifiera områden (naturvärdesobjekt) som är av positiv
betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som hittas inom inventeringsområdet avgränsas,
beskrivs i text och deras naturvärdesklass bedömds. Naturvärdesklassen baseras på områdets
biotopvärde och artvärde. Biotopvärdet bedöms utifrån områdets biotopkvaliteter och på biotopens
sällsynthet eller hur hotad den är. Artvärdet bedöms utifrån förekomst av naturvårdsarter, rödlistade
arter, hotade arter samt artrikedom.
Naturvärdesbedömningen resulterar i antingen lågt naturvärde (områden av ingen eller ringa betydelse
för biologisk mångfald) eller någon av följande naturvärdesklasser:

Figur 1. Matris ur svensk standard för NVI, som visar hur utfallet för artvärde respektive biotopvärde leder till
en viss naturvärdesklass.

Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
Klass 2. Högt naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Motsvaras ungefär av t.ex. Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 och skogsbrukets klass Urvatten.
Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
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upprätthålls eller förbättras. Motsvaras ungefär av Skogsstyrelsens objekt med naturvärde,
Våtmarksinventeringens klass 3 och 4 och skogsbrukets klass Naturvatten. (lägg in i NVI matrisen)
Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det
trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
Naturvårdsarter
är ett samlingsbegrepp för arter som är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med
höga naturvärden. I begreppet ingår bl.a. rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och
typiska arter.
Rödlistade arter
Arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet.
Signalarter
Arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga naturvärden. Frekvens och
kombination av signalarter kan dessutom förstärka eller ge ytterligare information om
områdets naturvärdeskvalitet.
Skyddade arter
Fridlysta arter eller arter listade i EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv.
Typiska arter
Arter som indikerar bevarandestatus för olika N2000-naturtyper.
Figur 2. Definition av begreppet naturvårdsarter.

Datainsamling
Insamlade fältuppgifter registreras med hjälp av appen Collector for ArcGIS i surfplatta, med ortofoto
som bakgrund. Polygoner, punkter och linjer ritas in i appen, och synkroniseras direkt in i ArcGIS.
Registrerat data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. som shapefiler. Noggrannheten är ca
5-10 m. Det koordinatsystemet som används är Sweref 99 14 15.

Rapportering av arter
Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade och skyddade arter
rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma
art fanns inom samma naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras normalt bara
med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.

Arter inom Artskyddsförordningen
Arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordning (SFS 2007:845) tas upp under
rubriken Skyddade och fridlysta arter. Där sammanfattas vilka skyddade arter som har påträffats i
området, och vad fynden kan innebära vid en eventuell exploatering.

Förstudie
Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken. Uppgifter om naturvärden och
områdesskydd har inhämtats från Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur.
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Osäkerhet i bedömningen
Inventeringen var en naturvärdesinventering med detaljeringsgrad medel, ingen artgrupp har
inventerats detaljerat. Naturvärdsarter har eftersökts för att ge stöd till bedömningen av
naturvärdesklass.

Övergripande beskrivning av området och dess naturvärden
Övergripande beskrivning
Det inventerade området är ca 6,5 hektar stort och ligger alldeles sydväst om Klövsjön och någon
kilometer ifrån Klövsjö samhälle. Större delen av området utgörs av ett några år gammalt kalhygge.
Längs stranden mot sjön finns dock små rester av skog sparade. Mindre skogsbestånd finns även i
södra delen av området. Både väster och öster om hygget finns små ytor med jordbruksmark som idag
bedrivs med slåtter men som tidigare sannolikt varit åkermark.
Området ligger inom två olika riksintressen; det ena är för rörligt friluftsliv för fjällvärlden i Jämtlands
län och det andra för friluftslivsområdet Vemdalsskalet-Veman.

Områdets naturvärden
Naturvärdena i området är överlag låga då det mesta utgörs av kalhygge. De naturvärdesobjekt som
identifierats under inventeringen ligger alla i utkanten av området och är små till ytan. De utgörs
antingen av mindre skogsbestånd som undgått avverkning eller av delar av jordbruksmark. De
sistnämnda är två till antalet och utgörs i nuläget av slåttermarker. Den östra har dock ganska nyligen
varit åkermark då slåttergynnad flora inte är lika framträdande där. I den västra slåttermarken finns
dock slåttergynnade arter som uppträder i relativt rika antal. Av skogsbestånden är två små fragment
som bara innehåller enstaka äldre träd. I nordväst i strandzonen mot sjön finns dock barrblandskog
med en större del äldre tall och gran. Även i syd finns ett objekt med äldre skog men denna har gallrats
och är mycket likåldrig. I beståndet finns dock ett fåtal gamla, senvuxna granar.
Några fynd av naturvårdsintressanta arter gjordes under inventeringen och alla utom en var kärlväxter
(tabell 1). I artlistan som inhämtades från ArtDatabanken fanns inga naturvårdsarter rapporterade från
området.

Typiska arter

Skyddade arter

Signalarter

Artnamn

Rödlista 2020

Tabell 1. Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt rödlistan 2015,
signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och
betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, typiska
arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus.

Kärlväxter
Jungfru Marie nycklar
Liten blåklocka
Prästkrage

X

X
X
X

Styvmorsviol
Ängsskallra

X

X
X

Fåglar
Drillsnäppa

X

NT

X

X

Kommentar

Typisk art för 6230, 6410 m.fl.
Typisk art för 6230, 6510 m.fl.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för 6270, 6510
m.fl.
Typisk art för 8230.
Signalart enl. ÄoB. Typisk art för 6170, 6520
m.fl.
Skyddad genom fågeldirektivet. Typisk art för
3110, 3130 m.fl.
7

Skyddade och fridlysta arter
Dokumenterad förekomst
I området påträffades två skyddade arter: drillsnäppa och jungfru marie nycklar. Jungfru marie nycklar
påträffades både i slåttermarken i nordväst samt inom trädbården längs sjöstranden. Arten är vanlig i
Jämtland och i större delen av landet. En utredning om artens bevarandestatus i området skulle
sannolikt visa att dess bevarandestatus inte skulle påverkas negativt av en eventuell exploatering i
området. För drillsnäppan är frågan om påverkan mer osäker. Arten påträffas ofta i klarvattenssjöar i
skogslandskapet och häckar vanligtvis i skogsklädda stränder intill denna typ av sjöar. Om arten
häckar i området gick inte att avgöra under inventeringen, men det är möjligt eftersom lämpliga
miljöer för artens boplatser finns i nordväst där barrblandskogen ger bra skydd intill stranden. Artens
utbredning i trakten skulle behöva utredas närmare innan eventuell påverkan på dess bevarandestatus
kan bedömas.
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Beskrivning av naturvärdesobjekt
Inom området identifierades sex naturvärdesobjekt. För kartor över de olika objekten, se Bilaga 1-2.
Här nedan beskrivs objekten i text och bild.

1.

Barrblandskog

Figur 3. Äldre granar förekommer i objektet.

Beskrivning
Objektet utgörs av ett ca 0,1 ha stort bestånd med barrblandskog vid sjöns strand i nordvästra hörnet
av området. Beståndet är äldre skog med de flesta träd i 150-årsåldern, enstaka tall över 200. Viss
skiktning för gran men mellanskikten saknas, skogen har gallrats för en tid sedan. Likåldrigt överlag.
Ett fåtal granlågor finns i tidiga nedbrytningsfaser. Närmast stranden mest ung björk.
Markvegetationen domineras av blåbär men mycket fräken nära stranden.

Naturvårdsarter
Drillsnäppa.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde som främst utgörs av den
höga trädåldern med hög andel äldre träd. Här finns även viss olikåldrighet för gran samt ett fåtal
förekomster av död ved. Artvärdet bedöms som Obetydligt då inga naturvårdsarter påträffades i
skogen, troligen på grund av brist på substrat för t.ex. vedsvampar och lavar. Drillsnäppa sågs längs
strandkanten. Arten skulle kunna häcka längs stranden och i så fall skulle artvärdet vara högre.

Natura 2000-naturtyp
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2.

Slåttermark klass 3

Figur 4. I denna del av gräsmarken växte gott om liten blåklocka.

Beskrivning
Objektet utgörs av en ca 0,2 ha stor del av en slåttermark i områdets nordvästra del. Gräsmarken
verkar fortfarande bedrivas med hävd då vegetationen är låg och det fortfarande finns god förekomst
av hävdgynnade arter som liten blåklocka och ängsskallra. Marken är frisk och plan. Förutom dessa
örter domineras vegetationen av daggkåpor, skogskovall, kruståtel och andra gräs.

Naturvårdsarter
Liten blåklocka, ängsskallra och jungfru marie nycklar.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 3. Bedömningen baseras på ett Påtagligt biotopvärde och ett Visst artvärde.
Gräsmarken hävdas och verkar ha gjort så under en längre tid då det förekommer flera hävdgynnade
arter i ganska goda antal. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde resulterar i naturvärdesklass 3.

Natura 2000-naturtyp
-
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3.

Slåttermark klass 4

Figur 5. Slåttermarken har tämligen låg vegetation med viss artvariation.

Beskrivning
Objektet utgörs av en ca 0,5 ha stor del av en större slåttermark som fortsätter utanför
inventeringsområdets östra gräns. Gräsmarken är troligtvis fortfarande påverkad av hävd då
vegetationen är relativt lågvuxen men jämfört med den andra slåttermarken i området är förekomsten
av hävdgynnade arter låg. Möjligtvis kan slåtter nyligen ha påbörjats i området. Kanske användes
marken tidigare som åkermark. Fältskiktet domineras av vitklöver, rödklöver, kruståtel, ängskavle,
smörblomma och kråkvicker. Dock mycket daggkåpa samt styvmorsviol och ärenpris. Även rölleka
maskrosor och andra vanliga arter förekommer så det finns en viss artvariation.

Naturvårdsarter
Styvmorsviol.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde och ett Obetydligt artvärde.
Objektets främsta värde utgörs av att det är påverkat av hävd som troligtvis fortfarande pågår. En viss
artvariation finns vilket är positivt för bl.a. insekter. Naturvårdsarter saknas dock nästan helt.

Natura 2000-naturtyp
-
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4.

Trädbård längs sjöstrand

Figur 6. Sparade träd mellan hygge och sjö.

Beskrivning
Objektet utgörs av en trädbård längs stranden mot sjön som innehåller sparade träd från avverkningen
som utförts på hygget intill. Trädbården sträcker sig ca 180 m och uppnår en yta på knappt 0,3 ha. I
trädbården växer mest björk, gran och tall i överlag unga åldrar, enstaka äldre träd finns. Området har
brunnit vilket syns på brandspår på träden och många träd har dött till följd av detta. Fläckvis finns
därför mycket död ved men den är nästan enbart färsk. Marken sluttar något mot sjön och i de högre
delarna är marken frisk men närmare sjön något fuktig med högörtsvegetation med mycket älggräs,
blåtåtel bl.a. Högre upp, den del som tidigare varit beskogad, verkar ha haft ett fältskikt dominerat av
blåbär.

Naturvårdsarter
Prästkrage, jungfru marie nycklar och drillsnäppa.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde och ett Obetydligt artvärde.
Artvärdet motiveras genom att de naturvårdsarter som påträffats i objektet är vanliga och representerar
inte några högre naturvärden inom naturtypen. Drillsnäppa sågs flyga förbi längs stranden men häckar
sannolikt inte inom trädbården då de vill ha mer skyddade miljöer för sina boplatser. Biotopvärdet
utgörs av trädslagsvariation samt förekomst av en äldre träd samt en del död ved även om den är av
låg kvalité så skulle den kunna nyttjas av arter som är beroende av bränd ved.

Natura 2000-naturtyp
-
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5.

Trädbård längs slåttermark

Figur 7. Trädbård med tall.

Beskrivning
Objektet utgörs av en trädbård i områdets västra utkant mellan slåttermark och väg intill hygge.
Objektets yta uppgår till ca 0,15 ha och innehåller huvudsakligen tall. De flesta i 120-årsåldern men
finns även yngre tall. Förutom tall finns gran och björk. Varav några mogna björkar. Övriga strukturer
saknas. Fältskiktet domineras av högörter som älggräs och högt gräs.

Naturvårdsarter
Inga naturvårdsarter påträffades.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde och ett Obetydligt artvärde.
Objektets värde ligger i den goda representationen av äldre tallar. I övrigt saknar trädbården värdefulla
strukturer för biologisk mångfald.

Natura 2000-naturtyp
-
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6.

Tallskog

Figur 8. Gallrad, äldre tallskog.

Beskrivning
Objektet utgörs av ett ca 0,7 ha stort skogsbestånd i områdets södra del som består av 120-årig
tallskog. Likåldrigt bestånd och helt fattigt på skogliga strukturer förutom den relativt höga trädåldern.
Mot södra kanten finns en del yngre tallar. Skogen har gallrats och är uppenbarligen avsedd för
produktion. Något som dock sticker ut är förekomsten av ett fåtal gamla, senvuxna granar som når
över 200 år som är spridda inom objektet. Marken är frisk och svagt sydsluttande. Fältskiktet
domineras av blåbär.

Naturvårdsarter
Inga naturvårdsarter påträffades.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesklass 4. Bedömningen baseras på ett Visst biotopvärde och ett Obetydligt artvärde.
Objektets värde ligger i beståndets höga medelålder med de flesta träden över 100 år samt en viss
förekomst av gamla, senvuxna granar. Skogen är artfattig och därför bedömdes det ha Obetydligt
artvärde.

Natura 2000-naturtyp
-
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Bilaga 1. Karta över naturvärdesobjekt

Figur 7. Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt
naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst.

16

Bilaga 2. Karta över artfynd

Figur 8. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma ordning som i
områdesbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under inventeringarna
kategoriserade efter typ av naturvårdsart. Flest fynd gjordes i den nordvästra slåttermarken. Inom trädbården
längs sjöstranden hittades orkidén jungfru marie nycklar och drillsnäppa observerades här samt vid
barrblandskogens strand i nordväst.
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